
Szanowni Panowie, 
 
Klaster jako rodzaj innowacji w gospodarce i nauce ekonomii jest wydaje się dla wicepremiera i ministra 
gospodarki, skarbu, infrastruktury, podsekretarza stanu ds gospodarki morskiej, urzędów wojewódzkich i 
marszałkowskich czymś oczywistym. 
Oczywistym zatem dla nich powinien być obowiązek zwrotu części pobranych podatków do tych płatników 
ze sfery biznesu, którzy podejmują wysiłek innowacyjny zarówno w sferze ekonomicznej i technologicznej a 
którego beneficjentem jest takŜe administracja regionalna i centralna dla kreowania polityki morskiej pa ństwa. 
Tak rozumiało tę kwestię ministerstwo holenderskie, które w 1994 roku wspólfinansowało pierwszy, 
rozruchowy budŜet powstającej fundacji Dutch Maritime Cluster. Taką infrmację uzyskaliśmy w 2003 roku od 
tamtejszego ministerstwa i p. Janssensa z Dutch Maritme Cluster, którzy sugerowali abyśmy w Polsce zrobili to 
samo. Taki rozruchowy budŜet powinien zostać zbudowany w Zachodniopomorskim Klastrze Morskim. 
Obowiązkowy zwrot na innowacje części pobranego podatku jest równieŜ dla administracji i jej 
agend wynika w związku z zobowiązaniem rządu do realizacji strategii lizbońskiej. 
Ponowny zwrot tej części podatku do budŜetu ale zwielokrotniony i wzbogacony o dodaną wartość następuje po 
zrealizowaniu projektów innowacyjnych. 
Analizy tego procesu są regularnie prowadzone w klastrach zachodnioeuropejskich patrz European Maritime 
Clusters strony 134 i 135 (w posiadaniu pana Lewanowicza). 
Zwrot części podatku do płatników dla współfinansowania projektów innowacyjnych, to Ŝadna łaska czy dobra 
wola, ale obowiązek administracji tym bardziej, Ŝe wszyscy zdajemy sobie sprawę, Ŝe na dzień dzisiejszy: 
 
1.wiceminister ds gospodarki morskiej ( a w konsekwencji  wicepremier i minister gospodarki, minister 
infrastruktury, skarbu, wojewodowie i marszałkowie) nie wie ile jest warta część gospodarki za którą odpowiada 
( w dodatku bez stoczni i portów).  Nie wie co to jest gospodarka morska, jaka jest wartość dodana brutto oraz 
jaki jest udział wartości dodanej brutto morskich działalności gospodarczych w krajowym i regionalnych 
produktach brutto.   
2. Powodem tego stanu rzeczy było to, Ŝe wyŜej wymienieni administratorzy otrzymywali  jedynie sporadyczne 
informacje indywidualnie od róŜnych „ grup naukowych i biznesowych, eksperckich" i urzędu statystycznego”. 
Te pojedyncze próby nie zdały egzaminu. 
3. Skutecznie uzupełnić je moŜe tylko inicjatywa wspólna, klastrowa Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego 
i połączonych w nim zorganizowanych "grup naukowych i biznesowych, eksperckich" i urzędu statystycznego 
w postaci na przykład projektu: „European Statistics/Data and Gross Value Added of European 
Maritime Economy in the Gross European Product" 
pod warunkiem przyłączenia się administracji do finansowania tego projektu. Biznes+nauka+administracja to 
klasyk klastra. 
Przebudowa informacji statystycznej jako wynik zrealizowanego projektu będzie wzorem (w ślad za bardziej 
zaawansowaną statystystką Unii Europejskiej), takŜe dla pozostałych działów gospodarki polskiej. 
Pomocnym byłoby potwierdzenie zainteresowania innych organizacji klastrowych na posiedzeniu w Rzymie.  
 
Jeśli jednak administracja uwaŜa, Ŝe nie istnieją zaniechania i sytuacja jest prawidłowa, to alternatywą jest 
ogłoszenie na europejskim forum przez ministra gospodarki i wiceministra ds gospodarki morskiej, Ŝe w opinii 
rządu polskiego gospodarka morska jako całość nie istnieje, a umieszczanie problematyki gospodarki 
morskiej w strukturach rządowych i próby klastrowych, ekonomicznych działań innowacyjnych dla analiz 
wzajemnych powiązań pomiędzy morskimi działalnościami gospodarczymi są niepotrzebne.   
Szanowni Panowie, proponuję do obowiązku zwrotu części podatku do płatników podatku na innowacje 
klastrowe przekonać przede wszystkim wiceministra ds gospodarki morskiej ( takŜe ministra ds gospodarki 
łącznie z Komitetem Badań Naukowych) w czasie i formie jaką uznacie Panowie za najbardziej stosowną i 
skuteczną. 
Kluczową rolę mają rolę do odegrania organizacje naukowe - członkowie Zachodniopomorskiego Klastra 
Morskiego w skonstruowaniu zespołu projektowego i wskazania wielkości części podatku do zwrotu na 
realizowanie tego i innych projektów. 
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